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R  O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave (ďalej len „RÚVZ“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. 

c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) v spojení s § 11 ods. 5 a § 19     

ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene                       

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 578/2004      

Z. z.“) vo veci posúdenia žiadosti držiteľa povolenia: Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 

Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 45 263 230 o zrušenie povolenia na prevádzkovanie 

mobilného odberového miesta, podanej dňa 27.09.2021 rozhodol  

 

t a k t o : 

 

Žiadosti držiteľa povolenia: Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava – 

mestská časť Petržalka, IČO: 45 263 230, v mene ktorého koná Pavol Marcinko, Ludvika 

Svobodu 2357/12, 058 01 Poprad, sa podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. 

vyhovuje a ruší sa ku dňu 01.12.2021 povolenie číslo HZZ/23625/2020 zo dňa 03.12.2020 

na prevádzkovanie mobilného odberového miesta ( 2 unimobunky) so situovaním v dvorovej 

časti areálu „Zdravotného strediska Záporožská“ na Záporožskej 12 v Bratislave, identifikátor 

zdravotníckeho zariadenia: 21-45263230-A0001.         

                 

 

           O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave vydal povolenie číslo HZZ/23625/2020 zo dňa 03.12.2020, na prevádzkovanie 

mobilného odberového miesta (2 unimobunky) so situovaním v dvorovej časti areálu 

„Zdravotného strediska Záporožská“ na Záporožskej 12 v Bratislave, identifikátor 

zdravotníckeho zariadenia: 21-45263230-A0001.  

Držiteľ povolenia Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava – mestská časť 

Petržalka, IČO: 45 263 230 listom zo dňa 27.09.2021, doručeným na RÚVZ dňa 28.09.2021, 

požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta (2 

unimobunky) so situovaním v dvorovej časti areálu „Zdravotného strediska Záporožská“  na 

Záporožskej 12 v Bratislave. 

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z.  regionálny úrad verejného zdravotníctva 

vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.  

Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.  orgán príslušný na vydanie 

povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia; žiadosť 
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o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej  dva mesiace pred dňom, 

od ktorého žiada povolenie zrušiť. 

Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.  orgán príslušný na vydanie 

povolenia zruší povolenie podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia. 

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na zrušenie povolenia podľa § 19 ods. 1 

písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z., RÚVZ rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. na konanie o zrušení povolenia na 

prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok a proti 

rozhodnutiu vydanému v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok. 

Rozhodnutie o zrušení  povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového 

miesta sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle 

úradu verejného zdravotníctva. 

 

 

P o u č e n i e : 

 

 

Podľa § 19 ods. 8  zák. č. 578/2004 Z. z. proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný 

opravný prostriedok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

                                                                                   MUDr. Stanislav Duba 

                                                                     poverený vykonávaním funkcie 

                                                                         regionálneho hygienika 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie dostane: 

- Váš Lekár, s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka 


